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sen az élvezője. És ne mindig elcsépelt Verdi-
operákat kelljen újra meg újra hallgatni, ke-
verve a már ismert Puccini termékekkel, hanem 
néhanapján Wagner, Massanet, Delibes, 
Rossini, Mayerber, Goldmark, Mozart, Weber, 
vagy Beethoven alkotásai a szinre kerüljenek 
a szegedi színházban, ahol a nagy mesterek 
müvei még nem szerepeltek a játékrenden. És 
helyet kellene szoríttatni a magyar operáknak 
is, különösen Erkel mestermüveinek, amelyeket 
a mai generáció nem ismer, mert itt nem volt 
alkalma őket megismerhetni. 

Három órán keresztül vártuk, hogy a 
tanács, amikor a színházról, mint kultúr-
intézményről is beszélt, szóváteszi, hogy 
a magyarság egyetlen és törvénybe ikfatott 
nemzeti ünnepén, március 15-én, ingyen elő-
adást tartson a jövendő színigazgató azok ré-
szére, akik a szegénység tarisznyájából fala-
toznak. És a kultura nevében három órán 
keresztül vártuk, hogy a sok kikötés mellé 
valaki meginditványozza azt a kikötést is, 
hogy Katona József, Madách Imre, Kisfaludy 
Károly, Vörösmarthy Mihály, Csiky Gergely és 
Szigligeti Ede születése vagy halála napján 
egy-egy színpadi müvük szinrehozatalával ál-
dozzon a szinház a magyar szinpadi irodalom 
nagyjai és úttörői nemes emlékezetének. Ez 
lenne az igazi kultura, a tanulóifjúság neve-
lése, amely színpadról nem ismerheti a ma-
gyar halhatatlanok alkotásait. 

Három órán keresztül vártuk a tanácsülésen 
a kultura iránt való érzés legkisebb megnyil-
vánulását és három órán keresztül nem hal-
lottunk egyebet, mint azt az ismert licitáló 
kérdést: ki ad többet érte? Ha az emelési 
törekvések irányítják a tanács tagjait, akkor nem 
lehet csodálni, hogy a város ellenőrző szervé-
nek ilyen magatartása mellett egyre süllyed a 
szegedi színházi kultura színvonala. 

* Rlgolettó — opraest . A színházi iroda 
jelenti: Mig a hét 5 napját a repertoir nagy-
sikerű darabjai: Boccaccio,fTerike, Aranyos fog-
lalják le, addig csütörtökön és szombaton egy 
ujdonságszámbamenő operaelőadás lesz. Verdi 
gyönyörű operája, Rigolettó kerül szinre, készült 
és gondos előadásban. A rég nem hallott opera, 
melyet a hires dal „Az asszony ingatag" tett 
világszerte népszerűvé, Rádió karmester be-
tanításával Mátray rendezésében kerül a közön-
ség elé. A címszerepet Halmos Gyula énekli, 
Gilda hires koloratur szerepében Babits Vilma 
énekművészeiét teljes szépségében ragyogtatja 
majd. Világutazó művésznőknek ez a bravúros 
szerepe Babitsnak is egyik legszebb produk-
ciója, ebben debütált a Nemzeti Operaházban 
is. A herceget Tihanyi énekli s a hires dallal 
biztosan növelni fogja eddigi sikereit. Sparafuillet 
Mátray énekli. Maddalénát Turay, a Cepranó 
grófi párt Szilágyi és Dalnoki, Borzát Domokos, 
Montere grófot Tóth Béla énekli. A zene-
irodalom egyik legszebb kvartettjét a IV. fel-
vonásban Babits, Turay, Tihanyi és Halmos 
éneklik. Az opera csütörtökön / . , szombaton 
B. premierbérletben kerül szinre. 

* A szinházi iroda hirei. A repertoir két 
utolsó nagy sikere élénkíti a heti műsort. 
Boccaccio kedden, Terike pénteken kerül újólag 
szinre az első előadások bevált szereposztásá-
ban. — Gróf Rinaldó, a kitűnő operett-ujdon-
ság, melynek nagy sikere még számos esti 
előadást is biztosit, szombat délután mérsékelt 
árban kerül szinre. Az igazgatóság ezen figyelme 
a délutáni közönséggel szemben bizonyára telt 
házat eredményez. — Hétfőn és szerdán a 
nagysikerű Aranyos, ez a kedves operett-
újdonság kerül színre. Hétfőn B. premier-
bérletben. A pompás és készült előadás ismét-
lései a siker jegyében fognak bizonyára lefolyni. 
— Vasárnap délután a remek bohózat, a 
Doktor ur, mig este a gyönyörű Stambul 
rózsája kerül színre. Mindkét előadás jegyeit 
előre árusítja a pénztár. 

H Í R E K 
Szeged üdvözölte a fővezért 

A magyar nemzeti hadsereg szombaton vo-
nult be a fővárosba, amelynek lakossága öröm-
mel s nagy ünnepiességgel fogadta. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester ez alkalomból a követ-
kező meleghangú táviratban üdvözölte Horthy 
Miklóst, a hadsereg népszerű fővezérét: 

Nagyméltóságú 
Horthy Miklós fővezérnek 

Budapest. 
Szeged város nevében, amely város falai 

között öltött valóságot a magyar nemzet 
négyszáz éves reménysége, üdvözlöm önt 
fővezér ur, a mai napon, amikor a magyar 
nemzeti hadsereg élén bevonul a magyar 
nemzet fővárosába. Az Isten áldása szálljon 
nemzeti hadseregünk minden egyes tagiára. 

Somogyi Szilveszter, 
polgármester. 

Ezenkívül „a város közönsége nevében" üdvö-
zölte dr. Somogyi polgármester Friedrich István 
kormányelnököt is. A nemzeti hadsereg Buda-
pestre vonulásának örömére vasárnap, 16-án 
délelőtt 9 órakor a rókusi plébánia-templomban 
ünnepélyes szentmisét tartanak, amelyen a hely-
őrség s a hatóságok képviselete vesz részt. 

— Uj üzletvezető-helyettes. A szegedi üz-
letvezetőségnél az üzletvezető-helyettesi állás 
huzamosabb idő óta nem volt betöltve. Most a 
kereskedelmi miniszter dr. Hirsch Józsefet, a 
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Vasúti és Hajózási főfelügyelőségtől üzletvezető-
helyettesül rendelte ki Szegedre. Az uj üzlet-
vezető-helyettes, aki aránylag igen fiatalon jutott 
a jelentős pozícióba, szombaton délelőtt mu-
tatkozott be az üzletvezetőség tisztviselőkarának. 
Szimpatikus, közvetlen modorával, beköszöntő 
beszédével igen jó hatást gyakorolt a személy-
zetre, amelytől bizalmat, fegyelmet és mindenek-
előtt lelkiismeretes, sok munkát vár az ország 
mielőbbi talpraállitása érdekében. 

— A szénszindlkátns nem szállitott ki 
lisztet Szegedről. Kaptuk az alábbi levelet: 
Tisztelt Szerkesztő ur! B. lapjának mai szá-
mában „30 korona egy kilogram kenyér" fel-
írású cikkének egy alfejezetében: „A munkások 
álláspontja", az "általam nem ismert „Sütő-
munkások vezetője" azt állítja, hogy „Petro-
zsénybe is küldtek 20 vagonnal lisztet, szenet 
mégsem kaptunk érte." Szükségesnek tartom 
— mint Szeged város szénbeszerző szindikátu-
sának elnöke — kijelenteni, hogy a szén-
szindikátus egyetlenegy gram lisztet nem küldött 
Petrozsénybe és felhatalmazott Balogh Károly 
tanácsnok ur, a Nemzetközi Élelmezési Bizott-
ság referense arra, hogy az ő nevében is ki-
jelentsem, miszerint a város sem küldött el egy 
gram lisztet Szegedről kompenzációként. Szük-
séges végre azt a sok alaptalan állítást és lég-
ből. kapott szemrehányást — akárki ellen 
irányulnak is azok — helyreigazítani és a 
közönséget, de különösen a lapokat óva inteni 
attól, hogy az ilyen felületes, de talán rossz-
akaratú nyilatkozatoknak is csak nagyon óva-
tosan és felülbírálva adjanak helyet. Teljes 
tisztelettel Wimmer Fülöp. 

— A kereskedők és a pénzintézetek. A 
kereskedők és a pénzintézetek képviselői Weiner 
Miksa elnöklete alatt szombaton délután a 
Lloydban értekezletet tartottak. Az értekezleten 
Ottovay Károly indítványát tárgyalták, amelyet 
a Lloyd választmányához nyújtott be és amely-
ben akciót javasolt abban az irányban, hogy a 
kereskedők betétjeit könnyebben fizessék ki a 
pénzintézetek. Az elnök ismertette az indítványt 
és felkérte az értekezletet, találjanak valaminő 
módozatot en!,ek a nehéz kérdésnek elintézé-
sére. Tagadhatatlan ugyanis, hogy a kereske-
dőket gyakran hozza kellemetlen helyzetbe az a 
körüimény, hogy csak nagyon bajosan kaphatnak 
ki nagyon kis összeget is a pénzintézetektől. 
Ottovay Károly, az indítványozó is felszólalt. 
Érthetetlennek találja, hogy mialatt egyes ban-
kok nagy kamatra kölcsönöket folyósítanak a 
kereshedőknek, addig a kereskedők betétjeit 
nem fizetik ki. A pénzintézetek a kereskedők 
pénzén nagy üzleteket csinálnak, a kereskedők 
ellenben nem képesek üzleteiket áruval ellátni, 
mert nem juthatnak hozzá tőkéjükhöz. A pénz-
intézetek képviselői nem igen reflektáltak a 
felszólalásra. May Gyula szólalt fel és azt 
igyekezett bebizonyítani, hogy a pénzintézetek 
nem fizethetnek ki nagyobb betéteket, amikor 
az adósságok nem folynak be. Az elnök újból 
felhívta az értekezletet, hogy találjanak valami 
módot a kereskedők és a pénzintézetek 
érdekeinek kiegyezietésére. A kereskedők azt 
javasolták, hogy a pénzintézetek az eddigieknél 
nagyobb betétösszegeket fizessenek ki. A pénz-
intézetek viszont azt ajánlották, hogy a keres-
kedők helyezzenek el betéteket és akkor szíve-
sen fizetnek, sőt garantálják a betétek teljes 
kifizetését. Vasárnap a Kereskedők Szövetsége 
foglalkozik majd részletesen Ottovay indítvá-
nyával. 

— Háromezer hadifogoly érkezett Sze-
gedre. Péntek éjjel háromezer magyar katona 
érkezett meg Szegedre olasz hadifogságból. A 
hadifogságból hazaszabadult magyar katonák tíz 
napon keresztül utaztak, mig Szegedre értek, 
ahonnan a környékbeliek, akik nagy számban 
vannak, szombaton utaztak haza illetőségi he-
lyeikre. 

— A bejelentő-hivatal mult havi forgalma. 
A forradalom alatt jelentékenyen megszaporo-
dott Szeged népessége. Az ország minden ré-
széből költöztek ide menekültek, letelepülők. A 
háború különben az összes európai városok 
lakosságát megszaporította. A városokban na-
gyobb volt a biztonság, több volt a kereseti 
alkalom, mint a falvakban. Sajnos, kereset most, 
a háború után annál kevesebb kínálkozik a 


